
3100 م.ك. مج1 ـ 1

فقه الزيديةالموضوع3100 م.ك. مج1 ـ 1مخطوط رقم

شرح المقدمةالعنوان

يظن : جمال الدين علي بن محمد بن احمد البكريالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

تاريخ النسخ

إسم الناسخ

5 ـ 17عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

الكتاب شرح على االزهار في فقه االئمة االطهارالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3100 م.ك. مج1 ـ 2

فقه الزيديةالموضوع3100 م.ك. مج1 ـ 2مخطوط رقم

المسائل المرتضاة فيما يعتمده الحكام والقضاةالعنوان

المتوكل على اهللا ; اسماعيل بن المنصور باهللا القاسم بن محمد ـ 1087 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

تاريخ النسخ

إسم الناسخ

( 19 )ورقةعدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3100 م.ك. مج1 ـ 3

فقه الزيديةالموضوع3100 م.ك. مج1 ـ 3مخطوط رقم

االزهار في فقه االئمة االطهارالعنوان

ابن المرتضى ; المهدي لـدين اهللا احمد بن يحيى بن المرتضى ـ 840 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1081 هـتاريخ النسخ

إسم الناسخ

23 ـ 138عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

يشتمل المجلد على كثير من التعليقاتالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3100 م.ك. مج2 ـ 1

فقه + عقائدالموضوع3100 م.ك. مج2 ـ 1مخطوط رقم

الدرر المضيئةالعنوان

صارم الدين ابراهيم بن قاسم بن المؤيد باهللا ـ 1116 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1084 هـتاريخ النسخ

إسم الناسخ

2 ـ 21عدد األوراقنوع الخط

0عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

قائمة بمؤلفات في الفقه وعلم الكالمالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3100 م.ك. مج2 ـ 2

أصول فقه مالكيالموضوع3100 م.ك. مج2 ـ 2مخطوط رقم

منتهى السول واألملالعنوان

ابن الحاجب ; جمال الدين ابوعمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر ـ 646 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1084 هـتاريخ النسخ

إسم الناسخ

22 ـ 52عدد األوراقنوع الخط

0عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3100 م.ك. مج2 ـ 3

منطقالموضوع3100 م.ك. مج2 ـ 3مخطوط رقم

القسطاس المستقيم في الحد والبرهان القويمالعنوان

ابن المرتضى ; االمام المهدي لدين اهللا بن محمد بن ابراهيم ـ 840 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

تاريخ النسخ

إسم الناسخ

56 ـ 59عدد األوراقنوع الخط

0عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd stickers/3001_3100/3100/3100 3 ـ 2جم .ك.م.htm [21/03/2011 01:51:31 م]



3100 م.ك. مج2 ـ 4

علوم القرآنالموضوع3100 م.ك. مج2 ـ 4مخطوط رقم

االيجاز في علم االعجازالعنوان

ابن الغياث ضياء الدين لطف اهللا بن محمد بن الغياث ـ 1035 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

تاريخ النسخ

إسم الناسخ

59 ـ 68عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

رسالة في علم البيانالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3100 م.ك. مج2 ـ 5

فقه الزيديةالموضوع3100 م.ك. مج2 ـ 5مخطوط رقم

الفصول اللؤلؤيةالعنوان

الوزيري ; صارم الدين ابراهيم بن محمد بن عبداهللا بن الهادي ـ 914 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

تاريخ النسخ

إسم الناسخ

70 ـ 120عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطرلغة المخطوط

المقاستاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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